P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R

MÅLGRUPPE

PÅMELDING

Konferansen retter seg mot leger, psykologer,
sykepleiere, sosionomer, prester, diakoner,
studenter og andre interesserte

Påmeldingen er bindende og sendes:
 E-post: servicekontoret@

sykehuset-innlandet.no
 Telefon 815 20 010

GODKJENNINGER
Konferansen er søkt godkjent som videre- og
etterutdanning valgfrie kurs for leger, psykologer, sykepleiere og prester (ca 12 t). For mer
info om dette se foreningenes kurskataloger
eller www.religionspsykologi.no, der info legges etter hvert som godkjenninger kommer.

STED
 Honne hotell og konferansesenter AS, Biri

(hotellet ligger nord for Mjøsbrua – man tar
av ved Biri Travbane)

Påmeldingsfrist 15. september 2011
Ved påmelding må det oppgis:

Religionspsykologisk senter (RPS) Sykehuset Innlandet, Kreftforeningen
Innlandet og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til:

 Ønsket alternativ (se ovenfor)
 Navn
 Arbeidssted og stilling
 E-postadresse

 Fagkonferanse i religionspsykiatri

 Fakturaadresse
 For ansatte i SI må det oppgis

ansvarsnummer
Bekreftelse om påmelding blir sendt per
e-post.

 Telefon 61 14 81 00
 For mer informasjon se www.honne.no

PRIS
Ved påmeldingen må du oppgi hvilke
alternativer du øsker å delta på:

P R E S E N TA S J O N E R
Det er anledning til å presentere prosjekter i
parallelle sesjoner eller på postere. Abstracts
(maks 300 ord) sendes til lars.danbolt@
sykehuset-innlandet.no innen 01.09.11.

Alternativ A:
Konferanse og helpensjon, enkeltrom
kr. 3.200

MER INFORMASJON

Alternativ B:
Konferanse og helpensjon, dobbeltrom
kr. 2.800

 lars.danbolt@sykehuset-innlandet.no

Alternativ C:
Konferanse uten overnatting, med middag
kr. 2.400
Alternativ D:
Konferanse uten overnatting, uten middag
kr. 2.200
Prisene inkluderer lunsj begge dager. Studenter får 300 kr avslag på ordinære priser.

Spørsmål om konferansen rettes til
Lars Danbolt:
Telefon 94 14 65 81

Helende prosesser
Hva skjer av psykologiske og biologiske
prosesser i kroppen og hjernen når vi kommer
oss fra sykdommer og ubehag?

For mer informasjon, se også
www.religionspsykologi.no

KURSKOMITEEN
Knut Hestad, Monica Stolt-Pedersen og
Lars Danbolt

Honne hotell og konferansesenter, Biri  31.10.–1.11. 2011

VELKOMMEN

PROGRAM

Vi har bare så smått begynt å forstå hvilke virkningsmekanismer som settes i
sving når mennesker helbredes – enten gjennom medisinsk behandling eller som
noe «uforklarlig». Med denne samlingen håper vi å komme litt nærmere en forståelse.
Vi har blant annet fått med oss et verdensnavn, professor Esther M. Sternberg ved
National Institute of Health, USA. Hun har skrevet flere bøker, en rekke artikler, bidrar i
TV-produksjoner og er en svært ettertraktet foredragsholder verden rundt. På
konferansen vil hun presentere forskning på hvordan kroppens egne helbredende
egenskaper stimuleres av miljøet vi omgir oss med, så som arkitektur og estetikk,
natur, spiritualitet og menneskelige relasjoner. Hva settes i gang av endokrine og
immunologiske prosesser når vi kommer oss?
Vi spør også hvordan ritualer kan tas i bruk i psykiatrisk behandling i en tverrkulturell
kontekst (Valerie DeMarinis), hvordan musikk og kultur kan bidra til psykisk velvære
(Jan Hermanson) og om betydningen av arkitektur med symbolske uttrykk for det
hellige (Einar Strumse). Knut Hestad gir en introduksjon til tematikken og Sternbergs
tenkning og leder programmet sammen med Lars Danbolt ved Religionspsykologisk
senter (RPS), Sykehuset Innlandet HF, som er arrangør i samarbeid med Norsk religionspsykologisk fagforum og Kreftforeningen Innlandet.

Velkommen til konferanse!

MANDAG 31. OKTOBER
09:00

Registrering med kaffe og litt å bite i

10:00

Åpning og hilsener

10:30

Introduksjon av Esther Sternberg og
konferansens tema
 Professor Knut Hestad, NTNU,
Høgskolen i Lillehammer og RPS

11:00

The Balance Within: The Science
Connecting Health and Emotions
 Professor Esther M. Sternberg,
National Institute of Health, USA

12:30

Lunsj

13:30

Healing Spaces: The Science of Place
and Wellbeing  Esther M. Sternberg

15:00

Kaffe

15:30

Parallelle seminarer.
Innsendte presentasjoner

16:30

Årsmøte Norsk religionspsykologisk
fagforum

19:00

Middag

TIRSDAG 1. NOVEMBER
09:00

Eksistensiell ritualisering som psykoterapeutisk redskap i tverrkulturell
helsetjeneste  Professor Valerie
DeMarinis, Uppsala Universitet

10:00

Musikk, religion og velvære
 Universitetslektor Jan Hermanson,
Lund Universitet

11:00

Pause

11:15

Psykologiske perspektiver på
fraktale mønstre i hellig arkitektur
 Førsteamanuensis Einar Strumse,
Høgskolen i Lillehammer

12:15

Lunsj

13:15

Public television special «The Science
of Healing»  Esther M. Sternberg

14:30

Oppsummering
 Professor Knut Hestad og professor
Lars Danbolt, RPS

Det tas forbehold om endringer i programmet.

RELIGIONSPSYKOLOGISK SENTER
Norsk religionspsykologisk
fagforum

Les mer om fordragsholderen Esther M. Sternberg her:
www.esthersternberg.com

Som første sykehus i Norge etablerte Sykehuset Innlandet i 2008 et kompetansesenter for
tro, livssyn, spiritualitet og eksistensielle temaer relatert til helse og behandling. Dette
skjer gjennom forskning, undervisning og
nettverksbygging. Senteret driver for tiden
forskning relatert til psykoselidelser, demens,
kreft, folkehelse og ritualisering ved ulykker,
samt helsetjenesteforskning på samhandling
mellom nivåer i den psykiske helsetjenesten.
Religionspsykologisk senter holder til i selveste
Bygg 13 – den sjarmerende Forvalterboligen
på Sanderud utenfor Hamar.

For mer informasjon, se www.religionspsykologi.no eller www.sykehuset-innlandet.no

